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Möte hålls: 9 maj 2017 Kl: 20.30-21.30 Plats: Telefonmöte 08 – 400 113 33 

 kod 35 90 34 
 

AGENDA 
 

1 Mötet öppnas 
Lena öppnade mötet. 

 

2 Val av mötesledare 
Lena valdes att leda mötet. 
 

 

3 Val av mötessekreterare 
Sandra valdes att vara sekreterare. 
 

 

4 Val av två justerare 
Cissi och Anna-Carin valdes att justera protokollet. 
 

 

5 Traditionerna läses 
Traditionerna lästes av Lena. 
 

 

6 Godkännande av dagordningen  

 Dagordningen godkändes. 
 

 

7 Föregående mötesprotokoll 
Vi hade inte det föregående mötesprotokollet 
 

 

8 Rapporter  

8.1 Kassarapport 
Rapport från Anneli 
FAAs huvudkonto 9013,09 kr 
FAAs översättningskonto 9650 kr 
 

 

8.2 Hemsidan 
Har fortsatt att utvecklas och får beröm. 
 

 

8.3 Litteratur 
Förslag att beställa litteratur samtidigt med polletter pga. tullavgift. 
 

 

8.4 Meddelanden från FAA USA 
Inget nytt. Ingen reaktion på våra åsikter. Har ej kollat mejlen denna veckan. 
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8.5 GSR  

    Göteborg: Inga pamfletter på mötena. Stadigt antal medlemmar. Söker 
fortfarande ny lokal. 

    
   Kalix: Oförändrat. Ingen tillväxt. 2 personer i snitt varje vecka. Ny grupp 

ska börja i Luleå som ska besöka Kalix i veckan. 
    
   Malmö: Välfungerande grupp. 10-15 personer sen en bra tid tillbaka. 
    
   Norrtälje –  
    

Skypegruppen: Inte så många som har hittat dit ännu. 3-5 personer på varje 
möte. På första praktiska mötet bestämdes att ha tålamod och invänta att 
folk ska hitta dit. 

    
   Stockholm: Tre möten i veckan. 4–10 personer. Flöde med nykomlingar 

som ger feedback att de känner sig välkomna. Många nya som trots detta 
inte återkommer. 

    
   Säter: Mår fortsatt bra. Stärka kärngruppen med uppstart av 

stegarbetsgrupp. Jobbar på detaljer. Bokutbytet som sker efter mötena är 
populärt. Ska beställa lite grejer. 

    
Sundsvall: har ny lokal på gång. Ska annonsera och sätta upp 
informationsblad. Har fått igång swish. 

    
Örnsköldsvik: Går trögt. Har hållit på sen slutet på februari. Två personer 
som mest.. Har tilltro ett tag till att nykomlingar ska komma.. 

    
   Telefongrupperna: Anna är ny GSR. Praktiskt möte i veckan. Behöver vice 

GSR. Stabil grupp. Många som ringer in och många nya. Pratade om att 
tillsätta kommitté ang. längden på mötena. B.la. kvartsmöten efterfrågas. 
Ibland kan det vara 10 personer på 30 minuters mötena och varje person får 
då knappt 1 minut var att dela på. Funderar på att förlänga de mötena. 

 

9 Serviceposter   

GSR: Lena Vice GSR: Helen  
 Sekreterare: Vakant Vice sekreterare: Vakant  
 Kassör: Annelie Vice kassör: Helen  

 Litteraturansvarig: Isabella Vice litteraturansvarig: Victoria  
Hemsidan svara mejlen: Lena Vice hemsidan svara mejlen: Isabella   
Hemsidan det tekniska: Helen Vice hemsidan det tekniska: Cecilia  

 GSR Göteborg: Anna Vice GSR Göteborg: Sandra  
 GSR Kalix: Isabella Vice GSR Kalix: Anna-Carin  
 GSR Malmö: Ytte Vice GSR Malmö: Vakant  
 GSR Norrtälje: 

GSR Skype: 
Marie 
Ingen vald 

Vice GSR Norrtälje: 
GSR Skype: 

Jeanette 
Ingen vald 

 

GSR Stockholm: Louise Vice GSR Stockholm: Cleo  
 GSR Telefonmöten: Anna H Vice GSR Telefonmöten: Vakant  
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10 Bordlagda ärenden   

10.1    Inga bordlagda ärenden fanns.  
   . 

 

11 Bevakningslistan 
Bevakningslistan togs inte upp 

 

 
12 Nya ärenden  

12.1 • Beslut togs att pamfletter ska tryckas. 1000 stycken av varje. Kommer 
kosta ca 2000 kr med frakt. 
 
• Visitkort ska beställas samtidigt. Då slipper vi dubbla fraktkostnader. 
 
• Stockholmsgruppen har förslag att granska kassörerna. Beslut togs att detta 
är inget som SSK kan styra men kan rekommendera det till grupperna. 
 
• Banken har sagt att de vill ha protokoll från årsstämmor. Ett SSK-möte ska 
vara årsmöte. Kom ihåg att lägga till vem som har teckningsrätt, namn och 
personnummer, i protokollet. Annelie gör förslag. 
 
• Vi förlänger alla SSK-möten med 15 minuter. 
 
• Ta upp på live- och praktiska möten om någon grupp är intresserad av att 
hålla ett svenskt konvent. Göteborgsgrupen har visat intresse. 

 

13 Övrigt 
Cissi vill påminna att alla grupper har utrymme på hemsidan. Tex för manualer, 
mallar. Kommer åt detta via lösenord. 
 

 

14 Information till FAAchatten 
Lena gör utskick av informationen på FAAchatten med följande information: 
Att vi diskuterar ett konvent. 
Gör reklam för Skypemötet tisdagar 20.00 
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15 Nästa möte 
torsdag 8e juni 16.30-17.45 (förlängt med 15 minuter) 
 

 

16 Mötet avslutas  

 Vi avslutar med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form  

 


